
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 
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від   11.07.12         №  _1/9-497____                    

на №  ___ від    
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту 
Автономної Республіки Крим,  
управління освіти і науки обласних,  
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій  

 
 
Про проведення Всеукраїнського зльоту  
трудових учнівських об’єднань України 
 

З метою підвищення рівня трудового виховання дітей та учнівської молоді,  
удосконалення профорієнтаційної роботи, виховання поваги до робітничих професій 
з 25 до 27 вересня ц.р. у м. Києві Міністерство спільно з Головним управлінням 
освіти і науки Київської облдержадміністрації та Національним еколого-
натуралістичним центром проводить  Всеукраїнський зліт трудових учнівських 
об’єднань України (далі – Зліт). 

 До участі в заході запрошуються команди учнівських виробничих бригад, 
трудових аграрних об’єднань, ремонтних бригад, учнівських лісництв, таборів праці 
і відпочинку загальноосвітніх, позашкільних і професійно-технічних навчальних 
закладів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. До 
складу команди входять 6 осіб: 5 учнів віком від 13 до 18 років включно, 1 керівник. 

Програмою зльоту передбачені: виставка-презентація творчих досягнень 
трудових учнівських об’єднань за напрямами: «Садівництво», «Лісництво», 
«Рослинництво», «Тваринництво», «Квітництво», «Діяльність ремонтних бригад»; 
зустрічі з ветеранами праці, вченими та фахівцями в галузі сільськогосподарського 
виробництва; відвідування провідних аграрних підприємств. 

Заїзд та реєстрація учасників − 25 вересня до 13.00 год. за адресою:  м. Київ, 
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. Проїзд від 
залізничного вокзалу м. Києва: маршрутними таксі № 558 або № 181 до зупинки 
“Мостицька”. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Від'їзд учасників − 27 вересня після 14.00 год. Витрати на відрядження 
здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Просимо керівників команд 
завчасно придбати квитки на зворотний шлях. Відповідальність за життя та здоров'я 
учасників заходу покласти на керівників команд. 

Заявки на участь у Зльоті подати до 10 серпня ц.р. на поштову адресу: 
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074, або факсом: 0(44)430-00-64, або на 
електронну пошту: nenc@nenc.gov.ua.  

Детальна інформація − за телефонами: 0 (44) 430-04-91; 430-00-64, на сайті: 
www.nenc.gov.ua. 
  
 
 
Заступник Міністра                                                                  Б. М. Жебровський 
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